


في المدينة الذكية 



دمة موجودة خالل تحديات المسابقة، تعرفنا على أنظمة تكنولوجية مبتكرة ومتق

اإلضافة إلى ذلك، ب. التكنولوجيا تساعد وتساهم في تحسين جودة حياتنا. في بلدتنا

كتشفنا أننا، نحن السكان، نلعب أيًضا دوًرا مهًما في الحفاظ على بيئ .تنا المحيطةا

".  ينة الذكيةالبحث عن الكنز في المد"في المهمة النهائية، تقومون بإنشاء لعبة 

.  الهدف-يجب أن تحتوي لعبتكم على نقطة بداية ونقطة نهاية 

.  عند الوصول إلى الهدف تنتهي اللعبة

.يتقدم الكائن إلى نقطة النهاية من خالل حّل األلغاز

ةالمرحلة النهائي-وصلنا إلى المرحلة األخيرة 



تخطيط اللعبة 

:  اختاروا نقطة بداية ونقطة نهاية للعبة

ما هي افتتاحية اللعبة؟ ما هي الغاية التي يجب أن يصلها المستخدمون؟

تأليف األلغاز

(.  من ثالثة إلى خمسة ألغاز)حّضروا ألغاز قصيرة حول موضوع المدينة الذكية 

، أو"ذكية"يمكن أن تكون األلغاز أسئلة حول سلوك السكان بطريقة اقتصادية َو 

.أسئلة حول مميزات المدينة أو أسئلة أخرى من اختياركم

.  يجمعون معلومات حول ما يحدث في المدينةاستخداميعندما يتّم –1اللغز 

...  عندما أرغب في إلقاء رزمة فارغة، لرقائق الذرة، في سلة المهمالت أستخدم-2اللغز 

.  يجب أن تكون األلغاز واضحة ومفهومة
.غازقبل أن تختاروا األلغاز التي بنيتموها مًعا للعب، افحصوا قدرة أصدقائكم على حل األل

مراحل المهمة

:مثال

!مهم



سكراتشفي بيئة "البحث عن الكنز في المدينة الذكية "لعبة إنشاء 

كائنات  لمشروعكم اختاروا  

.اإلجابة عن أحجية  ستقرب  الالعب  من  الهدف : سيناريوهات   للكائنات أَْنِشُئوا

مساعدة الالعب ليجد جواب األحجية بواسطة رموز تستطيعون

.ارسلوا ملف باألسئلة واألجوبة الموجودة في اللعبة، Sb3باإلضافة إلى رابط المشروع والملف 

نهاية اللعبة 

.تنتهي اللعبة عندما يصل المستخدم إلى الهدف

זالمهمةمراحل 

:روومتسليم في كالس 

:مثال
(ر -و-ص)  جدر الكلمة –األحجية األولى رمز 

.لون صندوق القمامة الذي ُتلقون  فيه  عبوات المنتوجات –رمز األحجية الثانية 



األلغاز واضحة، مفهومة ومثيرة لالهتمام

تّم استخدام الكود بشكل صحيح وناجع

اللعبة ممتعة لمن يلعبها

تّم دمج أفكار أصلية وإبداعية في المشروع

دليل مهمة المرحلة النهائية



مجموعةإلىادخلوا

الملعبفيالمسابقة



ة الُمْنتَج النهائي في غرف

ت التحكيم في التاريخ والوق

. الذي سيتم إرساله إليكم

!انطلقوا


